
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste student, 

 
Van harte welkom bij de opleiding Communicatie van de Academie Communication & Creative Business van de NHL Stenden 

Hogeschool. Leuk dat je bij ons komt studeren en we wensen je een inspirerend studiejaar. Graag wijzen we je op enkele 

belangrijke aandachtspunten. 

 

Aanmelding en inschrijving 

Omdat we in verband met de situatie rond het corona-virus voorlopig nog een klein deel van de lessen online aanbieden, is het 

uiterst belangrijk dat de inschrijving volledig voltooid is. Onderneem actie wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Je moet 

je inschrijving zelf regelen via www.studielink.nl. Op de site van de NHL Stenden Hogeschool www.nhlstenden.com kun je via 

Menu: Studiekeuze onder ‘Studeren bij NHL Stenden/ Inschrijven voor een opleiding’ informatie vinden over de 

inschrijfprocedure. Alleen met een studentenaccount heb je toegang tot de online omgeving. Inschrijving is mogelijk tot en met 

31 augustus 2021. 

 

Activeren NHL Stenden-account 

Als je inschrijving is voltooid, krijg je van NHL Stenden Hogeschool op je privé-e-mail een bericht hoe je je nhlstenden-account 

moet activeren. Met dit account krijg je toegang tot de online studieomgeving en de verschillende ICT-diensten van de NHL 

Stenden Hogeschool via http://start.nhlstenden.com. Als nieuwe student is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit 

account activeert. 

 

Laptop 

Om deel te kunnen nemen aan het online onderwijs moet je over een laptop of pc beschikken met camera, geluid en een 

stabiele internetverbinding. Zodra je inschrijving rond is, kun je via surfspot https://www.surfspot.nl software downloaden 

tegen een studententarief. 

 

  

Aan eerstejaarsstudenten Communicatie 

 

 

Datum: Ons kenmerk: E-mailadres:  

Juli 2021 3718/accb/sd studentinfo@nhlstenden.com  

 

Plaats: Uw kenmerk: Telefoonnummer: Bijlagen:  

Leeuwarden Start studiejaar 058-244 1155 3 

 

Onderwerp: 

Informatie start studiejaar 2021-2022 

http://www.studielink.nl/
http://www.nhlstenden.com/


 

Introductie van de opleiding 

Op dinsdag 24 augustus start je met alle nieuwe eerstejaarsstudenten van de opleiding Communicatie bij de NHL Stenden 

Hogeschool, Rengerslaan 8. Dit is het voormalige Stendengebouw, het gebouw met de rode kozijnen in Leeuwarden en je kunt 

het bereiken vanaf het station met lijn 612, richting NHL Stenden Hogeschool. We beginnen met het formele programma om 

13.45 uur en dat ziet er als volgt uit: 

 

13.45 uur Ontvangst in lokaal 1.53 (gebouw Rengerslaan 8) 

13.45 – 14.30 uur Informatie over de opleiding en introductiemiddag 

14.30 – 16.00 uur Kennismaking met je klas en je studieloopbaanbegeleider (slb’er) 

 

De introductiemiddag vindt plaats in het Rengershal op 25, 26 of 27 augustus, welke middag hangt af van de klas waarin je 

bent ingedeeld. Zie voor deze introductiemiddag de bijgevoegde brochure (pdf) Algemene introductie van NHL Stenden 

Hogeschool 

 

Daarnaast organiseert NHL Stenden Hogeschool de StudyStartWeek. Deze gaat van start op maandag 23 augustus 2021. Meer 

informatie over deze week en het programma vind je op: www.studystartweek.com.  

 

Boekenlijst 

Bij deze brief tref je de boekenlijst van het eerste studiejaar aan. Het is van belang dat je tijdig over de juiste studieboeken 

beschikt. Mocht je besluiten om je studieboeken via Studystore te bestellen, ga dan naar 

https://www.studystore.nl/instelling/NHL-Stenden-Hogeschool/communicatie-2021-2022  
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij het loket van Student info van NHL Stenden 

Hogeschool, telefoonnummer 058 - 244 1155 of via e-mail studentinfo@nhlstenden.com. Tijdens de zomervakantie zijn zij 

geopend van 08.30-16.30 uur (week 30 en week 31 van 09.00 – 13.00 uur) 

 

 

We wensen je een prettige vakantie en graag tot ziens op dinsdag 24 augustus.  

 

 
Met vriendelijke groet,  

De docenten en medewerkers opleiding Communicatie  

Bijlagen:  

• boekenlijst,  

• flyer van de introductie 

• info decanaat 

 

 

 

 

http://www.studystartweek.com/
https://www.studystore.nl/instelling/NHL-Stenden-Hogeschool/communicatie-2021-2022
mailto:istudy@stenden.com


Communicatie, Jaar 1
NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | Communicatie
Pakketnummer BL071442
2021 - 2022
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2021/bl071442/communicatie-jaar-1

DEFINITIEF B-reeds in bezit V-verplicht A-aanbevolen

Tijdens de opleiding werk je met verschillende Adobe-programma’s (Adobe Creative Cloud). Hiervoor moet je het programma zelf aanschaffen via surfspot.nl (€ 132,75 euro per
jaar).

Leermiddelenlijst (verplicht)

Literatuur

9789001738884 Psychologie en sociologie  V € 50,95
Wijsman, Ella | Noordhoff | Druk: 8 | Boek

Tekstregel Edubook Marketing 2021-2022 - Het Edubook Marketing moet rechtstreeks worden aangeschaft via
https://nhl.myedumundo.com voor een bedrag van circa € 45,--.

9789046906224 Diversiteitscompetentie  V € 34,95
Hoffman, Edwin | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 1 | Boek

9789001875213 Creativiteit in communicatie  V € 44,95
Jong, Marijn de | Noordhoff | Druk: 1 | Boek

9789001899950 Marketingcommunicatiestrategie  V € 83,95
Floor & Van Raaij | Noordhoff | Druk: 8 | Boek

9789047009610 Draaiboek gedragsverandering  V € 20,00
Hermsen, Sander | Uitgeverij Augustus | Druk: 7 | Boek

9789043035286 Effectief eventmanagement, 5e editie met MyLab NL toegangscode  V € 38,95
Klaassen, Lenny | Pearson Education | Druk: 5 | Boek

Tekstregel Werkmap Een economische kijk op de wereld ontdekken, beschikbaar via Blackboard

Tekstregel Hogeschooltaal

Schaf via www.hogeschooltaal.nl een licentie aan voor Hogeschooltaal Nederlands en Engels. Druk op de knop ‘direct bestellen’ en kies vervolgens je
hogeschool en opleiding. Je betaalt € 82,50 voor 5 jaar lang onbeperkt toegang. (verplicht)

9789024424870 Beeldtaal  V € 42,95
Broek, Jos van den | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 3 | Boek

9789024424894 Kernbegrippen van professionele communicatie  V € 32,50
Zweekhorst, Paula | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 2 | Boek

9789089654403 Handboek Online Redactie  V € 34,99
Poort, Geert Wert, Corona de | Uitgeverij Thema | Druk: 1 | Boek

9789001895440 Dit is onderzoek! incl. toegang tot Prepzone  V € 39,50
Baarda, B. | Noordhoff | Druk: 3 | Boek

Tekstregel CASI: Communicatie Activatie Strategie Instrument (op Blackboard)
Map met pdf’s op Blackboard

Totaalbedrag verplichte artikelen: € 423,69
Totaalbedrag niet verplichte artikelen: € 0,00

Totaalbedrag: € 423,69

Studystore pagina 1 van 2



Communicatie, Jaar 1
NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | Communicatie
Pakketnummer BL071442
2021 - 2022
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2021/bl071442/communicatie-jaar-1

DEFINITIEF B-reeds in bezit V-verplicht A-aanbevolen

Studieboeken bestellen bij Studystore

Deze leermiddelenlijst is samengesteld door de opleiding en Studystore. Kijk voor de actuele lijst, prijzen en kortingen op:
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2021/bl071442/communicatie-jaar-1
Voordelen van bestellen bij http://www.studystore.nl
- 5% korting bij 2 of meer Nederlandse studieboeken
- 10% korting op buitenlandse studieboeken
- Extra prijsvoordeel door 2e hands studieboeken

Studystore pagina 2 van 2



Introductiemiddag

Communicatie


2021



Klaas Jan Huizing
Beste eerstejaarsstudenten 
Communicatie, je studentenleven gaat nu 
echt beginnen. Ik hoop dat je er veel zin in 
hebt. Samen met Lot en de mentoren 
zorgen we ervoor dat je goed kennis 
maakt met je klasgenoten tijdens de 
introductiemiddagen. Zorg dat je erbij 
bent. Wij kijken ernaar uit jou te zien. Tot 
dan!

Communicatie

2021

De start van je studie!

Waarom de 
Introductiemiddag? Programma

Aanmelden 

Dit is jouw host!Dit is jouw host!Dit is jouw host!

Bij de opleiding Communicatie start 
je met een Introductiemiddag. Leer 
je klasgenoten voor de komende 
vier jaar kennen in een middag.

Introductie Communicatie

25, 26 of 27 augustus

Dé start van je opleiding

Communicatiechallenge

Uiteraard houden wij 
ons aan de landelijke 
regels rond het 
coronavirus. 


Leer je studie (-genoten) kennen

Welkom bij de opleiding 
Communicatie! Voordat je in de 
vakantiemodus bent beland, geven 
we eerst nog informatie  over de 
Introductiemiddag. Een studie kan 
natuurlijk niet starten zonder een  
supergezellige middag met jouw 
nieuwe klasgenoten! 

Je mag deze Introductiemiddag niet 
missen. Het kan niet anders, dan dat 
je het er de aankomende jaren nog 
regelmatig over gaat hebben. Lees 
deze folder en meld je aan! 

Wij wensen je in ieder geval een hele 
fijne vakantie en zien je graag op 25, 
26 of 27 augustus bij Sporthal 
Rengers in Leeuwarden.



Hoe weet je op welke dag je gaat?

Dat is een goeie vraag! Op dinsdag 24 
augustus is er een voorlichting en je 
hoort dan in welke klas je zit.



Zit je in klas 1A, dan heb je op 
woensdag 25 augustus je introductie,

zit je in klas 1b op donderdag en zit je 
in klas 1C op vrijdag. 

Hey! Ik ben Lot en samen met docent 
Klaas Jan zijn we bezig een leuke 
introductiemiddag te organiseren. We 
gaan voor het studeren begint eerst 
beginnen met activiteiten om je 
klasgenoten en het vak te leren kennen. 

Ik heb er in ieder geval zin in!
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Click & 
Follow!

@IntrokampCommunicatie

@IntrokampCommunicatie

cdsssssssss
Jij zit op Instagram dus wij ook. Volg 
ons tijdens je vakantie om alle 
belangrijke info te zien in je feed!

Aanmelden is heel simpel! Open het onderstaande 
formulier, vul je gegevens in en druk op verzenden!



Of kopieer de link:

https://forms.gle/chv6dwQHcCHgyMWNA

Meld je nu aan!

Een middag vol gezelligheid 
mag je niet missen!

Op een leuke manier kennis 
maken met het 

communicatievak

13:00 Melden bij de ingang van Sporthal 

Rengers


13:10 Welkomstpraatje


13:20 Kennismaking met je klas


17:00 Napraten met een drankje 


Het is een fantastische start 
van jouw studie en je leert je 

klasgenoten kennen! 

We maken er een leuke 
middag van!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAfc6WYoCxH4Oc2uixXJNsbDFiP_slnycr-qvArZPiBSH2Q/viewform?usp=sf_link
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Aanmelden
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAfc6WYoCxH4Oc2uixXJNsbDFiP_slnycr-qvArZPiBSH2Q/viewform?usp=sf_link
Aanmelden

KLIK!

Regel hier je 
aanmelding!

Sporthal Rengerslaan,

Fiswerderweg 3, 8917 EW Leeuwarden

We verwachten je op   
25, 26 of 27 augustus om 13:00 uur

Dinsdag 24 augustus 2021 13.45 uur

Vragen?Agenda
DM ons op instagram 
@IntrokampCommunicatie

Contact met de opleiding

Snelle vraag aan de organisatie?

Introductiemiddag Communicatie

Introductie

Whatsapp met een host 
06 81930826 (Lot)

Mail je vraag 
Klaas.jan.huizing@nhlstenden.com

Liever even bellen? Bel gerust! 
 06 28317433  (Klaas Jan Huizing)

‘Ik herinner me mijn eigen introductie nog goed, 
alweer lang geleden. Het was maar wat spannend, 
want ik kende niemand. Gelukkig leerde ik mijn 
medestudenten snel kennen. Enkelen werden mijn 
beste studiegenoten, waarmee ik samen de hele 
studie heb doorlopen. En nu, nu ik alweer bijna 
vijftien jaar werk, heb ik met sommigen nog 
steeds contact. Erg leuk, en handig: soms 
adviseren we elkaar over actuele 
communicatievraagstukken.’

‘Mijn introkamp was geweldig! Meteen vanaf de 
eerste dag leerde ik mijn klasgenoten kennen 
en dit kamp leidde tot de hechte klas waar ik 
twee jaar lang van heb mogen genieten. Dit was 
de basis voor veel gezelligheid en goede 
samenwerkingen tijdens groepsprojecten. En 
natuurlijk nieuwe vriendschappen, waar ik nu 
nog van profiteer!’

Margriet Dankert, 
communicatieadviseur gemeente 
Leeuwarden.

Tim de Jong, 

derdejaar student Communicatie

Link naar aanmeldformulier: https://forms.gle/chv6dwQHcCHgyMWNA 

Openbaar vervoer

Neem vanaf het station lijn 612

naar NHL Stenden. Stap uit bij 
NHL Stenden en loop vervolgens 
via de Ubbo Emmiuslaan naar de 
Sporthal. 



Kan je het niet vinden? Bel dan 
een host.

Lokaal: Z1.53

https://www.instagram.com/introkampcommunicatie/?hl=nl
https://www.instagram.com/introkampcommunicatie/?hl=nl
https://www.instagram.com/introkampcommunicatie/?hl=nl
https://forms.gle/xu8BYAR6JeY7HqrT6
https://forms.gle/chv6dwQHcCHgyMWNA
https://forms.gle/chv6dwQHcCHgyMWNA
https://forms.gle/xu8BYAR6JeY7HqrT6
https://forms.gle/xu8BYAR6JeY7HqrT6


De studentendecaan is er voor jou!
De studentendecaan denkt met je mee: 

   bij alles wat je wilt bespreken dat nu 
of in de toekomst van invloed is op 
je studie

   bij vragen rondom het studieadvies 
in het eerste jaar

   bij studieproblemen
   bij vragen rondom (het voorkomen 

van) studievertraging 
   als je te maken hebt met bijzondere 

persoonlijke omstandigheden,  
bijvoorbeeld wanneer je je studie 
combineert met mantelzorg,  
topsport of ouderschap

   wanneer je studeert met een  
(chronische) ziekte, psychische of 
lichamelijke klachten, dyslexie/ 
dyscalculie, AD(H) of ASS 

   voor informatie over financiële  
regelingen bij bijzondere  
omstandigheden

   voor informatie over wet- en  
regelgeving: rechten, plichten  
en procedures.

Wat kun je van de studenten- 
decaan verwachten?
Samen met de studentendecaan  
bespreek je jouw situatie en zoek je naar 
passende oplossingen om jouw studie 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Hoe zit het met je privacy?
De studentendecaan heeft een  
onafhankelijke positie en de gesprekken 
zijn vertrouwelijk.  

Contact leggen met een  
studentendecaan?

   Inloopspreekuur | Loop binnen bij 
ons inloopspreekuur in Leeuwarden 
voor korte vragen of om iets af te 
geven. Kijk op nhlstendendecanaat.nl 
voor tijden en locatie van het inloop-
spreekuur. 

   Afspraak | Maak een afspraak (als je 
wat meer tijd nodig hebt) via  
Student Info, 058-2441155.  
Voor studenten in Emmen  
0591-853192,  
studentinfo.emmen@nhlstenden.com.

   Mail | Je kunt je vraag ook mailen naar 
decanaat@nhlstenden.com.

   Online | Of vind het antwoord  
op je vraag online via 
nhlstendendecanaat.nl. 

Studentendecanaat  
op NHL Stenden
Onafhankelijk en vertrouwelijk



The Student Counselling Office is 
here for you!
With the Student Counsellor you can 
discuss: 

   Everything that may have an  
influence on your studies in the 
present or future that you would like 
to discuss

   Any questions around your study 
recommendation in the first year

   Study problems
   Questions with respect to (the  

prevention of) study delays
   Any unique personal circum- 

stances that may affect your studies, 
for example if you are combining 
your studies with being a caregiver, 
an athlete or a parent

   Your situation if you are studying 
with a (chronic) disease, psycho- 
logical or physical problems,  
dyslexia/dyscalculia AD(H) or ASS

   Information about financial  
regulations in unique circumstances

   Information about legislation and 
regulations: rights, responsibilities 
and procedures.

What can you expect form the  
Student Counselling Office?
Together with the student counsellor, 
we discuss your case and look for  
suitable solutions to allow your studies 
to progress as smoothly as possible.

What about my privacy?
The Student Counselling Office is an 
impartial and independent entity and all 
conversations are confidential.  

How can I get in touch with a  
Student Counsellor?

   Walk-in consultation hours | If you 
have a quick question or you need to 
drop something off just come along 
during our walk-in consultation hours 
in Leeuwarden. Check for the time 
and location of these walk-in 
consultation hours on  
nhlstendendecanaat.com.

   Appointments | Make an appointment 
(if you need a longer consultation)  
via Student Info, 058-2441155.  
Students in Emmen should use  
0591-853192,  
studentinfo.emmen@nhlstenden.com.

   Mail | You can also send any  
requests or questions by email to 
decanaat@nhlstenden.com.

   Online | Or find your answer online 
via nhlstendendecanaat.com.

Student Counselling 
Office at NHL Stenden
Independent and confidential




